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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 26.03.2022. 

Zahraniční politika. Týden po návštěvě Ukrajiny, Polsko, Slovinsko a Česká republika přijímají klíčové akce, 

které mají být podniknuty k zastavení války. Představitelé připravili seznam 10 akcí, které musí EU prosadit, 

aby zastavila válku na Ukrajině. Seznam zahrnuje odpojení všech ruských bank od SWIFT, zastavení ruské 

propagandy v Evropě, blokádu ruských lodí a silniční dopravy do/z Ruska a zavedení sankcí na celou sféru 

podnikání. Celý seznam si můžete přečíst na POLITICO.  

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, hovořila na plenárním zasedání Evropského 

parlamentu o ruském útoku na Ukrajinu: „Naším kontinentem otřásá poprvé od pádu Berlínské zdi. Důsledky 

této války na bezpečnost Evropy budou dalekosáhlé. A nemluvím jen o bezpečnosti z vojenského hlediska. 

V sázce je ale také energetická bezpečnost anebo potravinová. Ve svém projevu se zaměřila na energetickou 

a potravinovou bezpečnost. Vyzvala k urychlenému využívání obnovitelných zdrojů energie a také k 

investicím do energetické účinnosti. Do roku 2024 bude přiděleno 2,5 miliardy EUR regionům, které čelí 

nedostatku potravin, a také 500 milionů EUR „nejvíce postiženým“. 

Bulharsko vyzvalo svého velvyslance v Rusku ke konzultacím po „nediplomatických, ostrých a hrubých“ 

komentářích ruského velvyslance v Bulharsku, řekl ve čtvrtek premiér Kiril Petkov. 

Města pod útokem. Rusko v pátek oznámilo hlavní úspěchy své první fáze ofenzívy proti Ukrajině, tvrdíce 

že ukrajinská bojová síla byla podkopána. Další fáze se bude zaměřovat na „osvobození“ regionu Donbas, 

protože z okupovaných území přichází silnější podpora. To by se dalo vysvětlit silnějším odporem z ukrajinské 

strany, než se dříve očekávalo, nebo zavádějícími zprávami k přípravě dalšího přeskupení. Ukrajinská 

armáda postupně vrací kontrolu některých území Ukrajiny. V regionech a po celé zemi však zůstává aktivní 

ostřelování. Slavutyč, v Kyjevské oblasti, je zablokován ruskými jednotkami. Město je známé tím, že je 

domovem řady bývalých pracovníků JE Černobyl. V sobotu ráno se místní občané připojili k pokojnému 

shromáždění, aby ukázali společný odpor. V Charkově ruští vojáci ostřelovali městskou kliniku, kde se 

nachází centrum dodávky humanitární pomoci. Zraněno bylo 7 lidí, 4 z nich zemřeli. Okhtyrka, Sumská 

oblast, je opět pod ostřelováním – bomby, následované výbuchy a masivními škodami. Okhtyrka v těchto 

dnech. Ruští vojáci včera vypálili šest řízených střel na Vinnycji. Ruská loď střílela na vesnici Sanžiyka v 

Oděské oblasti a o tři hodiny později oznámila takzvanou bezpečnostní záruku pro průjezd lodí. V Černihově 

byl zničen archiv Státní bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Archiv obsahoval dokumenty související s represemi 

sovětského režimu proti Ukrajincům. Humanitárními koridory bylo v pátek evakuováno 7 331 lidí, během 

týdne celkem 37 606 lidí. 

Mariupol. Místní úřady v Mariupolu hlásí, že v důsledku bombového útoku na Mariupolské činoherní divadlo, 

kde se ukrývalo přibližně 1500 lidí, zemřelo kolem 300 lidí. V současné době ruští útočníci přeměnili obchodní 

centrum v Mariupoli na své sídlo, otevřeli zde štáb Jednotného Ruska, hlásí městská rada. Ruští představitelé 

připravují a distribuují propagandistické noviny a také SIM karty Phoenix, které fungují na okupovaném 

Donbasu od roku 2014. Dětské rehabilitační centrum Mariupol bylo zničeno poté, co bylo nedávno 

zrekonstruováno. OSN potvrdila, že v obleženém Mariupolu se konají hromadné pohřby. Organizace 

obdržela satelitní snímky jednoho z nich, píše CNN, odkazujíc na vedoucí monitorovací mise OSN pro lidská 

práva na Ukrajině, Matildu Bognerovou. Podle odhadů OSN bylo upáleno 200 lidí.  

Únosy. Ruské jednotky pokračují v stíhání a únosech civilistů. Mezi nedávnými cíli jsou místní úředníci, 

novináři, aktivisté, kněží, podnikatelé nebo náhodní civilisté – všichni, kteří projevují určitý odpor. Včera v 

Černihivské oblasti byl unesen místní podnikatel a vedoucí teritoriálního spolku Snovska. Hlava rady dočasně 

obsazené vesnice Nyzhni Sirogozy zmizel po svém oznámení o nucené rezignaci. Během proukrajinského 

shromáždění ve Slavutyči byl unesen starosta města Jurij Fomičiv. 

Poškozená infrastruktura. K 24. březnu dosáhla výše škod infrastruktury 63 miliard dolarů nebo 1,8 bilionu 

UAH, uvádí zprávy Kyjevské ekonomické školy. Od začátku války bylo nejméně poškozeno 4431 obytných 

budov, 92 podniků, 378 vzdělávacích institucí, 138 zdravotnických zařízení, 8 civilních a 10 vojenských letišť, 

7 tepelných elektráren a vodních elektráren.  
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Jazykový problém. Sociologická agentura Rating uspořádala další celostátní průzkum, tentokrát zaměřený 

na jazykovou problematiku. Agentura uvádí, že počet těch, kteří považují ukrajinštinu za svůj mateřský jazyk, 

neustále roste: z 57 % v roce 2012 na 76 % v roce 2022. Naprostá většina (83 %) podporuje ukrajinštinu jako 

jediný úřední jazyk na Ukrajině. Velký rozdíl je také pozorován ohledně návrhu o přidělení ruštině status 

úředního jazyka – dnes ho podporuje pouze 7 %. Většina (67 %) se domnívá, že mezi ukrajinsky mluvícími 

a rusky mluvícími občany Ukrajiny nejsou žádné problémy.  

Vyšetřování válečných zločinů. Generální prokurátorka Ukrajiny, Iryna Venediktová, informovala o 

provedení více než 2700 válečných zločinů od začátku války. Identifikováno bylo 205 podezřelých. Ukrajina, 

Litva a Polsko zahájily společnou vyšetřovací skupinu pro válečné zločiny Ruska na Ukrajině. Mezitím lze na 

tomto webu registrovat všechny válečné zločiny. 

Digitální odpor. Anonymous zveřejnili 28 GB dat Centrální banky Ruské federace. Během 15. až 22. března 

zaznamenal tým Computer Emergency Response of Ukraine (CERT-UA) 60 kybernetických útoků, 11 se 

stalo na webových stránkách vlády a místních úřadů, osm v bezpečnostním a obranném sektoru, šest ve 

finančním a komerčním sektoru, čtyři v telekomunikačním a softwarovém sektoru a dva v energetickém 

sektoru, uvádí Interfax. 

Ministr digitální transformace Ukrajiny Mykhailo Fedorov informoval, že SAP rozvine digitální blokádu Ruska 

a postupně začne přestat podporovat své produkty v bankách, obranných, ropných a metalurgických 

společnostech okupanta. A po našem vítězství otevře SAP výzkumné a vývojové centrum na Ukrajině. 

Na Ukrajině bylo spuštěno první válečné muzeum NFT. Účelem muzea NFT je šířit pravdivé informace mezi 

globální digitální komunitou a získávat finanční prostředky na podporu Ukrajiny. Díla odrážejí vojenské 

události, které Ukrajinci zažili – od začátku ruské invaze až po okamžik vítězství Ukrajiny. Všechna díla jsou 

prezentována digitálně jako NFT tokeny a může si je zakoupit kdokoli. První část sbírky obsahuje díla 

ukrajinských umělců. Poté muzeum doplní díla umělců z celého světa.  

Kultura. V průměru jsou denně zničeny dva objekty náboženské infrastruktury, uvádí ministerstvo kultury. 

Od začátku války bylo poškozeno nejméně 59 objektů v 8 krajích. Zatímco ruské bomby dopadají na 

ukrajinská města, ukrajinská kultura přežije, říká ve svém názoru pro Guardian spisovatel Andrej Kurkov. 

Nádraží Vilnius konfrontuje cestující ve vlaku Moskva-Kaliningrad s obrázky ruské války na Ukrajině a také 

se zvláštními oznámeními o válce. 

Statistika: 

 Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 26. 

březnu 2022: personál – kolem 16 400, tanky ‒ 575, APV ‒ 1 640, dělostřelecké systémy – 293, 

MLRS – 90, protiletadlové bojové systémy – 51, letadla s pevnými křídly – 117, vrtulníky – 127, měkká 

vozidla – 1 089, čluny a lehké čluny – 7, tankery – 72, UAV operačně-taktické úrovně – 56, speciální 

technika – 19. 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  

 Tento víkend vás vyzýváme k podpoře The Plast National Scout Organization of Ukraine. Organizace 

poskytuje podporu ukrajinským vojákům na frontě, organizuje a dodává humanitární pomoc 

potřebným a také zdravotnické potřeby do nemocnic. Podívejte se na nejnovější zprávu o činnosti. 

 Sdílejte tyto aktuální informace o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, s místními médii nebo 

šířením této krátké aktualizace.  

 Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a našich webových stránkách.  

 Náš projekt můžete podpořit přes PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajina! 
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